
Uitnodiging jaarvergadering VDV 
Dinsdag 10 mei 2022 

20.00 uur Dorpshuis, inloop vanaf 19.30 
 

Het bestuur van de Vereniging Dorp Vijfhuizen nodigt haar leden en belangstellenden 
uit voor het bijwonen van de jaarvergadering op dinsdag 10 mei 2022 aanvang 20.00 
uur in dorpshuis d ’Oude Waterwolf, Kromme Spieringweg 436 te Vijfhuizen. 
 
De agenda voor de jaarvergadering is als volgt: 

1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Vaststelling verslag van de Algemene Leden Vergadering van 19 oktober 2021 
4. Bestuursverslag van de vereniging 
5. Bestuurssamenstelling (geen wijzigingen voorzien) 
6. Mededelingen/actuele ontwikkelingen  
7. Jaarrekening 2021 
8. Verslag Kascommissie en benoeming Kascommissie 2022 
9. Begroting 2022 
10. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement 
11. Rondvraag 
12. Uitreiking jaarprijs 
13. Pauze 
14. Tim Aarts Gebiedsmanager Gemeente Haarlemmermeer 
15. Tiny Buis, beheerder dorpshuis Maatvast 

 
De stukken voor de vergadering zijn terug te vinden op de website van de VDV: 
www.dorpvijfhuizen.nl. Voor belangstellenden die geen gebruik maken van de site 
zullen de stukken vanaf een week voor de vergadering ter inzage liggen in het 
Dorpshuis. 
 
Wat betreft agendapunt 10, het aanpassen van de statuten: de huidige statuten 
vereisen dat hiervoor drie/vierde van het aantal leden aanwezig is. Is dit niet het 
geval dan kan er op dat moment niet over een aanpassing gestemd worden en zal 
een nieuwe vergadering uitgeschreven moeten worden waarbij dit criterium dan niet 
meer vereist is. 
  
Na de pauze zal Tim Aarts, gebiedsmanager, zijn rol van gebiedsmanager nader 
toelichten en op welke wijze de gemeente het best bereikt kan worden met vragen 
en of klachten door de inwoners van Vijfhuizen. Ook zal hij ingaan op de huidige en 
komende ontwikkelingen in ons dorp. 
Verder zal Tiny Buis, de nieuwe beheerder van het dorpshuis, een presentatie 
geven over de activiteiten en plannen van Maatvast en ons Dorpshuis.  
 
Al met al de moeite waard om te komen, nog los van de mogelijkheid om daarna 
gezellig een drankje te drinken met andere Vijfhuizenaren. Komen dus!  


